Neobvyklá historie Polarity

„Podivuhodný vesmír často překvapí, jakým způsobem zachovává svou jemnou rovnováhu.
Určité výrazné nápady jako by zvláštním způsobem přivolávaly celé série protipůsobících
událostí. Podobný osud potkává i Polarity. Unikátní hra vzniká už roku 1985, ovšem
zejména díky přetahováním o autorská práva se z ní na dlouho stává trezorová záležitost,
nacházející se jen v ojedinělých sbírkách. Nyní je konečně znovuvydána a poprvé se ocitá
v Čechách, s kompletním překladem! I to je ovšem výsledkem kosmické hříčky. Distribuce
totiž Polarity ze svého plánu zcela vynechala. Po měsících pátrání a dotazů v síti českých
obchodů jsem učinil podivuhodné rozhodnutí: zasáhnout do zajetých kolejí a přinést
Polarity na český trh sám. Nikdy jsem nebyl obchodník, ani odborník na společenské hry.
Polarity v Čechách je proto tak trochu undergroundovou záležitostí a budu šťastný, když u vás najde sympatie.“
—Dalibor Novák

Věříte na náhodu?

Slyšeli jste o zákonech chaosu a obrazcích s
nekonečným obvodem, kterým se říká fraktály?
Může se něco přihodit jen tak, nebo je v tom šíleném
chaosu nějaký řád, jak tvrdí vědci? Hra Polarity
vzniká příslovečnou kosmickou náhodou v rukách
jednoho kanadského umělce, když se věnuje naprosto odlišné práci.
Existuje nějaký důvod, proč se objevuje zrovna dnes? I v Polarity často
závisí na jediném disku, aby obrátil všechno naruby. V jediné partii této
extrémně zábavné a originální hry lze spatřit děje odehrávající se v
celém vesmíru.

Polarita jako princip
vesmíru

Svět se skládá z protikladů. Černá a
bílá, sever a jih, den a noc, úspěch
a prohra, teplo a zima, muž a žena,
jin a jang… Vědci tvrdí, že celý
svět kolem nás se skládá z malých
protipůsobících sil částic, jako jsou
protony a elektrony, a stejné poznatky
získali i buddhisté. Kvantová fyzika
navíc prokazuje, že částice může být
ve stejné chvíli energetickou vlnou.

Podobně i disky hry Polarity jsou zároveň hracím
kamenem i magnetickou vlnou. Už po krátkém čase
se mnoho lidí svěřuje, že jim stačí pohled na hrací
plochu a „vidí“ síly magnetismu, které jsou ve hře.
Jako by viděli vlny vyzařující z jednotlivých disků.
Mniši japonského Zenu tvrdí, že protiklady jsou
mentálním vstupem k pravé skutečnosti. Hraním
Polarity s osvěcujícím humorem zjišťujeme, jak
často na polaritu světa zapomínáme, ať už jde
o milostné a ostatní mezilidské vztahy, otázky
kariéry nebo obchodu. Tlačení na zeď vyvolává
zrovna takový protitlak, opačné se přitahuje a
pronásledovaný utíká, zatímco nežádaný se
dovolává naší pozornosti. Je to jako Matrix
– jedničky a nuly, vše sestává ze dvou opačných sil.
Hraní Poarity tak může být i docela vhodná praktika www.polarity.cz
k nenásilnému dosáhnutí určitého vhledu a nové exkluzivní distributor
úrovně v našem životě. pro Českou Republiku

Objevte hru
třetího tisíciletí!
Pro 2-4, i více hráčů
od 7 do cca 7000 let

Jednoduchá hra, která
poblázní vaši mysl!

Undergroundová legenda
konečně v ČR!
Společenská zábava,
hra dovednosti i strategie,
3D magnetické konstrukce
a kosmická meditace
v jednom!
Obdarujte přátele a sledujte
levitující disky!
Polarity v prodeji pouze
přes www.polarity.cz.
On-line tipy & triky
a vznikající hráčská
kommunita

„Polarity je Zen.
Polarity reprezentuje bod v čase a prostoru, ve kterém se spojují absolutní
protiklady…černá & bílá, sever & jih, pozitivní a negativní. Kvalita hry je určena
schopností jednotlivce vnímat rovnováhu vprostřed takových extrémů.
Ke každé akci existuje rovnocenná a protichůdná reakce. Architektura je taková,
že konflikt a konfrontace jsou nevyhnutelné. Úkol je konstruktivní. Dovršením je
sestavena složitá struktura, na jejímž vniku se podílely magnetické síly
disků ve hře. Cíl se otevírá hrou vašeho oponenta. Strategie je
odvozena ze základního magnetického principu – opaky se
přitahují a shodné síly se odpuzují. Dovednosti jsou
výsledkem schopností jednotlivce stavět. Každá jedna hra je
unikátní. Metafora černobílé hry je poprvé třírozměrná.“
—Douglas Seaton
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